Geven met Givt
Sinds we begonnen zijn met Givt is er via de app inmiddels voor meer dan € 1750,- gedoneerd aan
de collectes. Er zijn ruim 30 gebruikers actief die vrij regelmatig gebruik maken van de app, ook in de
periode dat er geen fysieke bijeenkomsten waren.
Ook zijn er gemeenteleden geweest die zo nu en dan uit eigen beweging een bijdrage hebben
verstrekt. Dat is fijn, want financieel staan we er dit jaar niet al te best voor.
We willen echter graag vooruit kijken en dan heb je het al gauw over 'na de zomer'. Immers in de
zomerperiode draait het kerkenwerk sowieso op een laag pitje.
Vragen over Givt
Ten aanzien van Givt komen van gemeenteleden soms nog wel eens vragen. Daar willen we graag
duidelijk over zijn. Op de website van Givt kunt u ook heel veel antwoorden vinden op vragen
(givtapp.net/veelgesteldevragen/).
Givt is een commerciële instelling waar meer dan 15 mensen werken. Givt wordt inmiddels in meer
dan 700 kerken gebruikt, ook in België en Engeland. Het is begonnen als een project van een aantal
enthousiastelingen in Lelystad die bijna nooit meer iets aan de collecte gaven in hun kerk, simpel
omdat ze bijna geen contant geld meer gebruikten. Op dezelfde website kun je verder lezen hoe
Givt is ontstaan en wat deze mensen drijft.
Opbrengst en kosten
Volgens Givt gaat in de regel de collecteopbrengst omhoog door het gebruik van de app. U kunt
namelijk gewoon blijven geven. Er blijft echt sprake van een geefmoment en dat geven gebeurt dan
in de dienst als de collectezak langskomt. Op dat moment bepaalt u immers de hoogte van uw gift
(In verband met corona gaat het op dit moment allemaal net even anders).
Een ander aspect is dat de giften die via de app worden gedaan zichtbaar worden op uw
bankrekening. In tegenstelling tot contante giften, komen de giften via de app in aanmerking voor
belastingaftrek. Hoe hoog die aftrek is, is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Maar dat kan echt
substantieel zijn. Doordat we net voor de virusuitbraak met Givt zijn gestart, hebben we nog een
behoorlijke opbrengst kunnen realiseren.
Aan de app zijn kosten verbonden. Die kosten worden verrekend met de collecteopbrengsten en
worden door Givt ingehouden op de betaling die wij als kerk ontvangen. Givt verdeelt de kosten
over de collecten zodanig dat die kosten zoveel mogelijk worden gespreid.
Voor Givt geldt dat ze als vergoeding voor ontwikkeling en onderhoud van de app 4,5% van de
donaties ontvangen. De betaaldienst (slimpay) rekent eenmalig € 0,50 per gebruiker en € 0,08 per
keer dat u de app gebruikt voor een gift (doet u vaker een gift dan 1x per dag dan blijft dat 1 gift,
ook als u nog aan een ander doel doneert). Voor de wekelijkse uitbetaling rekent de betaaldienst €
0,18. Al deze vergoedingen worden verhoogd met 21 % BTW.
De kosten van Givt zelf zijn dus constant. De kosten van de betaaldienst dalen naarmate er meer
gegeven wordt. Inclusief de BTW zitten we momenteel op een kostenpercentage van 8,1% waarvan
1,3% wordt veroorzaakt door de eenmalige registratie van unieke gebruikers.
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